11. december 2017

EM 2017/26
FM 2017/26
Ændringsforslag
til

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter
Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen
Til § 2
1. I § 2 indsættes efter stk. 7 som nye stykker:
” Stk. 8. Ved bygge- og anlægsarbejder forstås arbejder, der har til formål at tilvejebringe et
bestemt fysisk resultat på en byggeplads, i en bebyggelse eller på et bygværk eller et anlæg.
Stk. 9. Ved værdien af en aftale forstås den anslåede værdi på tidspunktet, hvor myndigheden eller den offentlige virksomhed indleder proceduren for indhentelse af tilbud.“
2. § 2, stk. 8, bliver herefter § 2, stk. 10, og i bestemmelsen ændres ”stk. 1-7“ til ”stk. 1-9“.
Til § 5
3. Efter § 5 indsættes:
” § 5 a. Inatsisartutlovens kapitel 7 og 8 finder tilsvarende anvendelse for en anden udbyder
end en myndighed eller en offentlig virksomhed, når den anden udbyder anvender udbud ved
indhentelse af tilbud og indgåelse af aftaler om udførelse af bygge- eller anlægsarbejder og til
bygge- eller anlægsarbejderne modtager offentlig støtte, herunder tilskud, refusion, lån eller
garantier fra Grønlands Selvstyre.
Til § 26
4. § 26 affattes således:
” § 26. Myndigheden eller den offentlige virksomhed skal i udbudsdokumenterne og den
tildelte aftale fastsætte bestemmelser om samfundsansvar.
Stk. 2. Ved indhentelse af tilbud og indgåelse af en aftale om udførelse af bygge- og anlægsarbejder skal bestemmelserne om samfundsansvar, jf. stk. 1, blandt andet fastsætte 1 eller
flere lærlinge- og praktikantkrav som 1 eller flere mindstekrav for forholdet mellem på den
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ene side antallet af lærlinge og praktikanter, der skal anvendes ved udførelsen af arbejdet efter
aftalen, og på den anden side værdien af aftalen. For 2018 skal lærlinge- og praktikantkravet
fastsættes til mindst det følgende antal lærlinge eller praktikanter:
1) 1 lærling eller praktikant, når værdien af aftalen om udførelse af bygge- og anlægsarbejder
er mindst 1.500.000 kr., men lavere end 3.000.000 kr.
2) 2 lærlinge eller praktikanter, når værdien af aftalen om udførelse af bygge- og anlægsarbejder er mindst 3.000.000 kr., men lavere end 6.000.000 kr.
3) 3 lærlinge eller praktikanter, når værdien af aftalen om udførelse af bygge- og anlægsarbejder er mindst 6.000.000 kr., men lavere end 9.000.000 kr.
4) For aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder med en værdi på 9.000.000 kr. eller
mere fastsættes lærlinge- og praktikantkravet af den udbydende myndighed eller offentlige
virksomhed på grundlag af en vurdering af alle relevante forhold. Lærlinge- og praktikantkravet skal fastsættes til mindst 4 lærlinge eller praktikanter.
For hvert efterfølgende kalenderår skal lærlinge- og praktikantkravet fastsættes inden for 1
eller flere intervaller fastsat af Naalakkersuisut.
Stk. 3. Ved indhentelse af tilbud og indgåelse af en aftale om levering af varer og tjenesteydelser, der ikke er omfattet af stk. 2, skal bestemmelserne om samfundsansvar, jf. stk. 1,
blandt andet fastsætte 1 eller flere lærlinge- og praktikantkrav som 1 eller flere mindstekrav
for forholdet mellem på den ene side antallet af lærlinge og praktikanter ansat hos en tilbudsgiver og på den anden side tilbudsgiverens lønsum i det eller de kalenderår, hvor aftaleydelserne skal leveres. Lærlinge og praktikantkravet skal fastsættes inden for 1 eller flere lønsumsintervaller fastsat af Naalakkersuisut.
Stk. 4. Inden fastsættelsen af 1 eller flere intervaller efter stk. 2 eller 3 foretager Naalakkersuisut høring af parter fra arbejdsmarkedet om fastsættelsen deraf.”
Til § 32
5. I § 32, stk. 3, efter 1. pkt. indsættes:
”For 2018 skal lærlinge- og praktikantkravet for aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder fastsættes til mindst det følgende antal lærlinge eller praktikanter:
1) 1 lærling eller praktikant, når værdien af aftalen om udførelse af bygge- og anlægsarbejder
er mindst 1.500.000 kr., men lavere end 3.000.000 kr.
2) 2 lærlinge eller praktikanter, når værdien af aftalen om udførelse af bygge- og anlægsarbejder er mindst 3.000.000 kr., men lavere end 6.000.000 kr.
3) 3 lærlinge eller praktikanter, når værdien af aftalen om udførelse af bygge- og anlægsarbejder er mindst 6.000.000 kr., men lavere end 9.000.000 kr.
4) For aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder med en værdi på 9.000.000 kr. eller
mere fastsættes lærlinge- og praktikantkravet af den udbydende myndighed eller offentlige
virksomhed på grundlag af en vurdering af alle relevante forhold. Lærlinge- og praktikantkravet skal fastsættes til mindst 4 lærlinge eller praktikanter.
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For hvert efterfølgende kalenderår skal lærlinge- og praktikantkravet fastsættes inden for 1
eller flere intervaller fastsat af Naalakkersuisut.”
6. I § 32 efter stk. 3 indsættes som et nyt stykke:
” Stk. 4. Inden fastsættelsen af 1 eller flere intervaller efter stk. 3 foretager Naalakkersuisut
høring af parter fra arbejdsmarkedet om fastsættelsen deraf.”
Til § 46
7. § 46, stk. 1, affattes således:
” § 46. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2019.”
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Bemærkninger til ændringsforslaget
Almindelige bemærkninger
Formålet med ændringsforslaget er at videreføre principperne i selvstyrets bekendtgørelse nr.
10 af 12. juli 2010 om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder, som ophæves ved Inatsisartutloven. Det medfører, at bestemmelserne i Inatsisartutlovens kapitel 7 og 8 skal finde tilsvarende
anvendelse for andre udbydere end myndigheder eller offentlige virksomheder, når sådanne
andre udbydere anvender udbud ved indhentelse af tilbud og indgåelse af aftaler om udførelse
af bygge- eller anlægsarbejder og til bygge- eller anlægsarbejderne modtager offentlig støtte,
herunder tilskud, refusion, lån eller garantier fra Grønlands Selvstyre.
Derudover stilles der med ændringsforslaget særlige mindstekrav til anvendelse af lærlinge og
praktikanter ved udførelse af bygge- og anlægsarbejder efter en aftale indgået med myndigheder, offentlige virksomheder eller andre udbydere, der udbyder aftaler om udførelse af byggeeller anlægsarbejder og til bygge- eller anlægsarbejderne modtager offentlig støtte. Kravene
om anvendelse af lærlinge og praktikanter i 2018 er dog skærpede i forhold til de fastsatte
krav i bekendtgørelsen.
Ændringsforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med forslag til Inatsisartutbeslutning om
at pålægge Naalakkersuisut at tilpasse selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juli 2010 om
lærlinge i bygge- og anlægsarbejder, der er stillet af medlem af Inatsisartut, Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit (EM 2017 pkt. 184).
Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser
Til nr. 1
Til stk. 8
Definitionen af bygge- og anlægsarbejder svarer til definitionen af bygge- og anlægsarbejder i
§ 2 i inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.
Bygge- og anlægsarbejder omfatter blandt andet arbejder, hvis formål er at tilvejebringe et
bestemt fysisk resultat på en byggeplads, som modsætning til for eksempel rådgivning og
materialeindkøb.
Begrebet omfatter blandt andet opførelse af nye bygninger og bygningsværker, restaurering,
vedligeholdelse, almindelige reparationer, nedrivning af bygninger, boringer samt installationer i bygninger og anlæg.
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Til stk. 9
Det følger af definitionen i den foreslåede bestemmelse i stk. 9, at værdien af en aftale skal
opgøres til den anslåede værdi på tidspunktet, hvor myndigheden eller den offentlige virksomhed indleder proceduren for indhentelse af tilbud. Det svarer til det princip for værdiansættelsen af en aftale, der gælder efter de almindelige udbudsretlige regler og efter § 29 i den
danske udbudslov (lov nr. 1564 af 15. december 2015).
Til nr. 2
Ændringsforslaget er en konsekvens af, at der forslås indsat to nye definitioner i forslagets §
2.
Til nr. 3
Ændringsforslaget viderefører principperne i selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juli 2010
om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder, som ophæves ved Inatsisartutloven.
Den foreslåede bestemmelse medfører, at bestemmelserne i Inatsisartutlovens kapitel 7 og 8
skal finde tilsvarende anvendelse for andre udbydere end myndigheder eller offentlige virksomheder, når de andre udbydere anvender udbud ved indhentelse af tilbud og indgåelse af
aftaler om udførelse af bygge- eller anlægsarbejder og til bygge- eller anlægsarbejderne modtager offentlig støtte.
Den foreslåede bestemmelse medfører, at private udbydere, der anvender udbud ved indhentelse af tilbud og indgåelse af aftaler om udførelse af bygge- eller anlægsarbejder og til byggeeller anlægsarbejderne modtager offentlig støtte, herunder tilskud, refusion, lån eller garantier
fra Grønlands Selvstyre, er omfattet af bestemmelserne i forslagets kapitel 7 og 8 på tilsvarende måde som myndigheder og offentlige virksomheder.
Til nr. 4
Til stk. 1
Bestemmelsen indeholder en forpligtelse for en myndighed eller en offentlig virksomhed til at
fastsætte bestemmelser om samfundsansvar i forbindelse med gennemførelse af udbud og
indgåelse af aftaler om levering af varer eller tjenesteydelser omfattet af forslagets kapitel 7.
Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for en anden udbyder end en myndighed eller
offentlig virksomhed, når denne anvender udbud ved indhentelse af tilbud og indgåelse af
aftaler om udførelse af bygge- eller anlægsarbejder og til bygge- eller anlægsarbejderne modtager offentlig støtte, jf. ændringsforslagets § 5 a.
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Bestemmelsen angiver, at en myndighed eller en offentlig virksomhed i udbudsdokumenterne
og den tildelte aftale skal fastsætte bestemmelser om samfundsansvar, når myndigheden eller
den offentlige virksomhed gennemfører udbud ved anvendelse af tildelingskriteriet den laveste pris ved indhentelse af tilbud om indgåelse af aftaler om levering af varer eller tjenesteydelser, herunder bygge- og anlægsarbejder. Efter bestemmelsen skal udbudsdokumenterne
således indeholde bestemmelser om en social klausul.
I stk. 2 er det beskrevet, hvad sådanne bestemmelser om samfundsansvar skal indeholde for
aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder, og i stk. 3 er det beskrevet, hvad sådanne
bestemmelser om samfundsansvar skal indeholde for andre aftaler end aftaler om udførelse af
bygge- og anlægsarbejder. Der skelnes således mellem om en aftale vedrører udførelse af
bygge- og anlægsarbejder eller om en aftale vedrører levering af andre varer eller tjenesteydelser end bygge- og anlægsarbejder.
Bygge- og anlægsarbejder er defineret i ændringsforslagets § 2, stk. 8. Der henvises i øvrigt til
denne bestemmelse og bemærkningerne dertil.
Hvis en aftale både omfatter bygge- og anlægsarbejder og levering af andre varer eller tjenesteydelser fastsættes bestemmelserne om samfundsansvar efter de regler, der gælder for den
type ydelser, der udgør aftalens hovedformål.
Når en aftale således omfatter både omfatter bygge- og anlægsarbejder og levering af andre
varer eller tjenesteydelser, skal udbyderen foretage en konkret vurdering af, hvad der er aftalens hovedformål, herunder om de øvrige varer og tjenesteydelserne må anses for at være accessoriske til bygge- og anlægsarbejderne eller omvendt. Den anslåede værdi af de forskellige
ydelser er i disse tilfælde ikke afgørende for, hvad der er aftalens hovedformål, men det er
generelt et relevant forhold, der kan inddrages ved den samlede vurdering af, hvad der må
anses for at være aftalens hovedformål.
Til stk. 2
Bestemmelsen vedrører indholdet af de bestemmelser om samfundsansvar, som en myndighed og en offentlig virksomhed skal fastsætte i udbudsmaterialet og den tildelte aftale, når
disse udbydere anvender udbud med tildelingskriteriet den laveste pris ved indhentelse af tilbud om indgåelse af aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder.
Bygge- og anlægsarbejder er defineret i ændringsforslagets § 2, stk. 8. Der henvises i øvrigt til
denne bestemmelse og bemærkningerne dertil.
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I stk. 3 er det beskrevet, hvad sådanne bestemmelser om samfundsansvar skal indeholde for
andre aftaler end aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder.
I bestemmelserne om samfundsansvar skal myndigheden eller den offentlige virksomhed
blandt andet fastsætte 1 eller flere lærlinge- og praktikantkrav som 1 eller flere mindstekrav
for forholdet mellem (1) antallet af fastboende ansat som lærlinge eller praktikanter der anvendes ved udførelsen af arbejdet efter aftalen og (2) værdien af aftalen. I bestemmelserne om
samfundsansvar kan myndigheden eller den offentlige virksomhed således fastsætte 1 lærlinge- og praktikantkrav eller flere lærlinge- og praktikantkrav.
Lærling eller praktikant er defineret i forslagets § 4, stk. 1 og 2, og værdien af aftalen er defineret i ændringsforslagets § 2, stk. 9. Der henvises i øvrigt til disse bestemmelser og bemærkningerne dertil.
Et lærlinge- og praktikantkrav er efter bestemmelsen udtryk for en ordregivende myndigheds
eller en ordregivende offentlig virksomheds krav om, hvor mange fastboende lærlinge eller
praktikanter en virksomhed skal anvende ved udførelsen af arbejdet efter aftalen i forhold til
aftalens værdi.
Efter ændringsforslaget skal lærlinge- og praktikantkravet for 2018 fastsættes til mindst det
følgende antal lærlinge eller praktikanter:
–
–
–

1 lærling eller praktikant, når værdien af aftalen om udførelse af bygge- og anlægsarbejder
er mindst 1.500.000 kr., men lavere end 3.000.000 kr.
2 lærlinge eller praktikanter, når værdien af aftalen om udførelse af bygge- og anlægsarbejder er mindst 3.000.000 kr., men lavere end 6.000.000 kr.
3 lærlinge eller praktikanter, når værdien af aftalen om udførelse af bygge- og anlægsarbejder er mindst 6.000.000 kr., men lavere end 9.000.000 kr.

For aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder med en værdi på 9.000.000 kr. eller
mere fastsættes lærlinge- og praktikantkravet af den ordregivende myndighed eller offentlige
virksomhed på grundlag af en vurdering af alle relevante forhold. Lærlinge- og praktikantkravet skal dog efter ændringsforslaget fastsættes til mindst 4 lærlinge eller praktikanter, når
værdien af aftalen om udførelse af bygge- og anlægsarbejder er på 9.000.000 kr. eller mere.
For alle efterfølgende kalenderår skal lærlinge- og praktikantkrav fastsættes inden for 1 eller
flere intervaller for aftaleværdien fastsat af Naalakkersuisut. Naalakkersuisut skal fastsætte
intervallet eller intervallerne på en sådan måde, at det generelt er muligt inden for intervallet
eller intervallerne at fastsætte lærlinge- og praktikantkrav, der er rimelige i forhold til alle
typer af tilbudsgivere, der giver tilbud i forbindelse med alle typer af udbud. Det skal således
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være muligt for relevante tilbudsgivere at opfylde lærlinge- og praktikantkravet for den pågældende type af tilbudsgiver.
Inden fastsættelsen af 1 eller flere intervaller skal Naalakkersuisut foretage høring af arbejdsmarkedets parter om fastsættelsen deraf. Der henvises i øvrigt til stk. 4 og bemærkningerne
dertil.
Ved en ordregivende myndigheds eller en ordregivende offentlig virksomheds fastsættelse af
et lærlinge- og praktikantkrav, skal myndigheden eller virksomheden blandt andet lægge vægt
på, om det i højere eller mindre grad er relevant at have lærlinge eller praktikanter ansat for
den type af virksomheder, der forventes at indgive tilbud i forbindelse med et konkret udbud.
Den ordregivende myndighed eller den ordregivende offentlige virksomhed skal således fastsætte et lærlinge- og praktikantkrav ud fra, hvad der med rimelighed kan forventes af en samfundsansvarlig tilbudsgiver, der indgiver tilbud i forbindelse med det konkrete udbud. Generelt er det muligt og relevant at have mange lærlinge eller praktikanter ansat i en virksomhed,
der beskæftiger sig med opgaver inden for bygge- og anlægsbranchen, og som har mange faglærte medarbejdere ansat, herunder for eksempel murere, tømrere med videre.
En tilbudsgiver kan generelt være en privat virksomhed eller en offentlig virksomhed eller en
gruppe af virksomheder. Der henvises generelt til forslagets § 2, stk. 7, og bemærkningerne
dertil.
Til stk. 3
Bestemmelsen vedrører indholdet af de bestemmelser om samfundsansvar, som en myndighed eller en offentlig virksomhed skal fastsætte i udbudsmaterialet og den tildelte aftale, når
myndigheden eller den offentlige virksomhed anvender udbud med tildelingskriteriet den laveste pris ved indhentelse af tilbud om indgåelse af aftaler om levering af varer eller tjenesteydelser, der ikke er bygge- og anlægsarbejder.
Bygge- og anlægsarbejder er defineret i ændringsforslagets § 2, stk. 8. Der henvises i øvrigt til
denne bestemmelse og bemærkningerne dertil.
I stk. 2 er det beskrevet, hvad sådanne bestemmelser om samfundsansvar skal indeholde for
aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder.
I bestemmelserne om samfundsansvar skal myndigheden eller den offentlige virksomhed
blandt andet fastsætte 1 eller flere lærlinge- og praktikantkrav som 1 eller flere mindstekrav
for forholdet mellem (1) antallet af fastboende ansat som lærlinge eller praktikanter hos en
tilbudsgiver og (2) tilbudsgiverens lønsum i det eller de kalenderår, hvor aftaleydelserne efter
en tildelt aftale skal leveres. I bestemmelserne om samfundsansvar kan myndigheden eller den
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offentlige virksomhed således fastsætte 1 lærlinge- og praktikantkrav eller flere lærlinge- og praktikantkrav.

Lærling eller praktikant er defineret i forslagets § 4, stk. 1 og 2, og lønsumsbegrebet er defineret i forslagets § 4, stk. 3. Der henvises i øvrigt til disse bestemmelser og bemærkningerne
dertil.
Et lærlinge- og praktikantkrav efter bestemmelsen er udtryk for en ordregivende myndigheds
eller en ordregivende offentlig virksomheds krav om, hvor mange fastboende en virksomhed
mindst skal have ansat som lærlinge eller praktikanter i forhold til den lønsum, virksomheden
udbetaler. Jo højere lønsum en virksomhed udbetaler, jo flere fastboende skal virksomheden
have ansat som lærlinge eller praktikanter.
Et lærlinge- og praktikantkrav skal vedrøre det eller de kalenderår, hvor aftaleydelserne skal
leveres. Det betyder eksempelvis, at hvis aftaleydelserne efter den tildelte aftale skal leveres i
perioden fra maj 2019 til august 2020, skal lærlinge- og praktikantkravet vedrøre kalenderårene 2019 og 2020 i sin helhed.
Det bemærkes, at en vindende tilbudsgiver ikke kan opfylde et lærlinge- og praktikantkrav
ved at have personer ansat som lærlinge eller praktikanter, som ikke er fastboende. Der henvises generelt til forslagets § 7, stk. 2, og bemærkningerne dertil. For så vidt angår begrebet
fastboende henvises til forslagets § 3 og bemærkningerne dertil.
Et lærlinge- og praktikantkrav skal fastsættes inden for 1 eller flere lønsumsintervaller fastsat
af Naalakkersuisut. Naalakkersuisut skal fastsætte lønsumsintervallet eller lønsumsintervallerne på en sådan måde, at det generelt er muligt inden for intervallet eller intervallerne at
fastsætte lærlinge- og praktikantkrav, der er rimelige i forhold til alle typer af tilbudsgivere,
der giver tilbud i forbindelse med alle typer af udbud. Det skal således være muligt for relevante tilbudsgivere at opfylde lærlinge- og praktikantkravet for den pågældende type af tilbudsgiver. Det kan for eksempel være mindre relevant at have lærlinge eller praktikanter ansat i en virksomhed, der alene beskæftiger sig med rådgivning.
Der kan fastsættes forskellige lønsumsintervaller for forskellige typer af virksomheder eller
inden for forskellige brancher. Det kan for eksempel i højere grad være muligt og relevant at
have lærlinge eller praktikanter ansat inden for nogle typer af virksomheder og brancher end
inden for andre.
Inden fastsættelsen af 1 eller flere lønsumsintervaller skal Naalakkersuisut foretage høring af
arbejdsmarkedets parter om fastsættelsen deraf. Der henvises i øvrigt til stk. 4 og bemærkningerne dertil.
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Ved en ordregivende myndigheds eller en ordregivende offentlig virksomheds fastsættelse af
et lærlinge- og praktikantkrav inden for et lønsumsinterval fastsat af Naalakkersuisut, skal
myndigheden eller virksomheden blandt andet lægge vægt på, om det i højere eller mindre
grad er relevant at have lærlinge eller praktikanter ansat for den type af virksomheder, der
forventes at indgive tilbud i forbindelse med et konkret udbud. Den ordregivende myndighed
eller den ordregivende offentlige virksomhed skal således fastsætte et lærlinge- og praktikantkrav ud fra, hvad der med rimelighed kan forventes af en samfundsansvarlig tilbudsgiver, der
indgiver tilbud i forbindelse med det konkrete udbud.
En tilbudsgiver kan generelt være en privat virksomhed eller en offentlig virksomhed eller en
gruppe af virksomheder. Der henvises generelt til forslagets § 2, stk. 7, og bemærkningerne
dertil.
Til stk. 4
Bestemmelsen fastsætter, at Naalakkersuisut skal foretage en høring af parter fra arbejdsmarkedet om fastsættelsen af 1 eller flere intervaller efter stk. 2 og 3, inden Naalakkersuisut fastsætter intervallerne.
Under høringen skal arbejdsmarkedets parter have adgang til at komme med deres bemærkninger.
Formålet med høringen er at sikre, at det eller de fastsatte intervaller efter stk. 2 og 3 så vidt
muligt har opbakning blandt arbejdsmarkedets parter. Naalakkersuisut er ikke forpligtet til at
følge de indgivne høringssvar, når Naalakkersuisut fastsætter 1 eller flere intervaller efter stk.
2 og 3, men Naalakkersuisut tager høringssvarene i betragtning ved fastsættelsen deraf.
Høringen omfatter faglige foreninger og organisationer for arbejdstagere og arbejdsgivere
med hjemsted i Grønland, som efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige interesser vedrørende beskæftigelse og uddannelse af fastboende.
Til nr. 5
Med ændringsforslaget fastsættes det, at lærlinge- og praktikantkravet for aftaler om udførelse
af bygge- og anlægsarbejder i 2018 skal fastsættes til mindst det følgende antal lærlinge eller
praktikanter:
–
– 1 lærling eller praktikant, når værdien af aftalen om udførelse af bygge- og anlægsarbejder
er mindst 1.500.000 kr., men lavere end 3.000.000 kr.
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–
–

2 lærlinge eller praktikanter, når værdien af aftalen om udførelse af bygge- og anlægsarbejder er mindst 3.000.000 kr., men lavere end 6.000.000 kr.
3 lærlinge eller praktikanter, når værdien af aftalen om udførelse af bygge- og anlægsarbejder er mindst 6.000.000 kr., men lavere end 9.000.000 kr.

For aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder med en værdi på 9.000.000 kr. eller
mere fastsættes lærlinge- og praktikantkravet af den udbydende myndighed eller offentlige
virksomhed på grundlag af en vurdering af alle relevante forhold. Lærlinge- og praktikantkravet skal dog efter ændringsforslaget fastsættes til mindst 4 lærlinge eller praktikanter, når
værdien af aftalen om udførelse af bygge- og anlægsarbejder er på 9.000.000 kr. eller mere.
For alle efterfølgende kalenderår skal lærlinge- og praktikantkrav fastsættes inden for 1 eller
flere intervaller for værdien af aftalen fastsat af Naalakkersuisut. Naalakkersuisut skal fastsætte intervallet eller intervallerne på en sådan måde, at det generelt er muligt inden for intervallet eller intervallerne at fastsætte lærlinge- og praktikantkrav, der er rimelige i forhold til alle
typer af tilbudsgivere, der giver tilbud i forbindelse med alle typer af udbud. Det skal således
være muligt for relevante tilbudsgivere at opfylde lærlinge- og praktikantkravet for den pågældende type af tilbudsgiver.
Inden fastsættelsen af 1 eller flere intervaller skal Naalakkersuisut foretage høring af arbejdsmarkedets parter om fastsættelsen deraf. Der henvises i øvrigt til stk. 4 og bemærkningerne
dertil.
Til nr. 6
Til stk. 4
Bestemmelsen fastsætter, at Naalakkersuisut skal foretage en høring af parter fra arbejdsmarkedet om fastsættelsen af 1 eller flere intervaller efter stk. 3, inden Naalakkersuisut fastsætter
intervallerne.
Under høringen skal arbejdsmarkedets parter have adgang til at komme med deres bemærkninger.
Formålet med høringen er at sikre, at det eller de fastsatte intervaller efter stk. 3 så vidt muligt
har opbakning blandt arbejdsmarkedets parter. Naalakkersuisut er ikke forpligtet til at følge
de indgivne høringssvar, når Naalakkersuisut fastsætter 1 eller flere intervaller efter stk. 3,
men Naalakkersuisut tager høringssvarene i betragtning ved fastsættelsen deraf.
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Høringen omfatter faglige foreninger og organisationer for arbejdstagere og arbejdsgivere
med hjemsted i Grønland, som efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige interesser vedrørende beskæftigelse og uddannelse af fastboende.
Til nr. 7
Ændringsforslaget er en konsekvens af, at behandlingen af forslaget ikke blev afsluttet under
Inatsisartuts forårssamling 2017 og fortsætter og afsluttes under Inatsisartuts efterårssamling
2017. Forslagets 2. og 3. behandling foretages i november 2017.
Forslagets ikrafttræden udsættes fra 1. januar 2017 til 1. januar 2019 for at give myndigheder
og virksomheder længere tid til at forberede sig til forslagets ikrafttræden. Naalakkersuisut vil
også få bedre tid til at forberede forslagets ikrafttræden og vil blandt andet foretage relevante
ændringer ved udarbejdelsen af forslaget til finanslov for 2019.
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